
 

Förskoleklass(Grupp Blåbär) 

 
ANNAN VIKTIG INFORMATION 

• På torsdagar kommer Fröken Carina vara ledig detta läsåret.  Malin Sköld och 
Anette Johansson kommer att vara i klassen de dagarna. 

• Föräldramöte den 10/9 kl 18-19:30. Vi samlas i matsalen för information och ni får 
en möjlighet att träffa all personal på skolan samt rektor. Tyvärr kommer jag vara 
bortrest denna kväll. Jag är på utbildning via facket. Jag rekommenderar er att 
komma på mötet även fast vi inte träffas. Ni har möjlighet att träffa personalen 
och ställa frågor till de om ni undrar över något. Det kommer att väljas 
samrådsrepresentanter denna kväll.  Är det någon som redan vet/är intresserad 
att sitta med i samråd med rektor så hör av er. Det ska vara två från varje klass. Ni 
kommer även att få fylla i nya uppdaterade SOS-blanketter enligt GDPR lagen. 

• Vid frånvaro eller andra funderingar kontakta Carina på 070 – 685 32 00 eller 
carina.nyberg@vastansjobyskola.se 

 

En riktigt trevlig helg önskar, 
Carina & Anette 

 
• Bärplockardag. Hela skolan går gemensamt och plockar bär. Bra kläder och 

skor. Det kan vara bra att ha med sig en vattenflaska. 

• Anette är ledig hela veckan. Vikarie är Stina Martinsson 
 

 
• Fröken Carina kommer vara på facklig utbildning. Malin Sköld är vikarie. 

• Vi arbetar med och diskuterar i grupper. Vad påverkar min hälsa på ett bra 
sätt? 

 

 
• Fröken Carina kommer att vara på facklig utbildning. Malin Sköld är vikarie. 

• Vi har skoljoggen denna dag.  Bra at ha kläder och skor för att gå på en 
långpromenad. 

 
• Fröken Carina är ledig på torsdagar. Malin Sköld och Stina är i klassen. 

• Prova på idott denna dag. Eleverna får prova på några utvalda idrotter. 

 
• Vi går på långpromenad tillsammans i faddergrupper. Vi stannar till vid olika 

stationer och har olika uppdrag. 

mailto:carina.nyberg@vastansjobyskola.se

